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De hand is heel interessant zowel op gebied van het bieden als het spelen. Daarom dat ik 
deze er heb uitgekozen. 
 
Laat ons beginnen met het bieden. West is deler en heeft een mooie 7 kaart ruiten, met 7 
honneurpunten. De sterkte van je 7 kaart is belangrijker dan het aantal punten dat je hebt 
(zolang het maar onder de 12 is zou ik zeggen). Persoonlijk hou ik ook rekening met een 
mogelijke majeur fit, dus open ik niet zo snel op 3 niveau met een 4 kaart majeur, maar ook 
die is niet aanwezig. Je hindert de tegenpartij (geloof me, lees maar verder), en je zegt 
tegelijk aan partner dat hij veilig ruiten mag starten. Daarom is 3R een goeie opening. De 
regel van -2 kwetsbaar -3 niet kwetsbaar is een beetje achterhaald. Als je met deze hand -3 
gaat, wat eigenlijk enkel in theorie kan omdat elke Dbl een infodubbel is, is de kans groot op 
een slem bij de tegenpartij. Je ruiten zijn sterk genoeg en het zijn er 7, best dus 3 ruiten in 
West. Slechts 6 keer van de 11 is er 3ruiten geopend. 
 
Noord moet als eerste beslissen. Hij heeft een leuke hand, dicht tegen de opening, maar met 
zo’n slechte 5 kaart schoppen mag je niet tussenkomen op 3 niveau. Dat dient voor een 
hand met minstens een solide opening en een 6 kaart. Pass dus maar in Noord. Oost heeft 
niets te melden en het digitale bordje gaat naar Zuid. Zuid heeft 8 dichte harten, een A en 
een Koning ernaast. Met deze hand zijn er opties: je kan 4H bieden (omdat het waarschijnlijk 
zal maken) of je kan Dbl bieden. Dat is een infodoublet, maar houdt ook alle (zeer) sterke 
handen in. Bij ons heeft Christophe 4H gekozen, en ik durf het amper te zeggen omdat zijn 
bridgeniveau op alle gebied het mijne overstijgt, maar toch vind ik Dbl hier een betere 
keuze. Wat partner ook biedt op Dbl, je komt nog aan bod. Dbl is namelijk een 
informatiedoublet en uitpassen is principieel verboden. Er zijn uitzonderingen, en dat is 
misschien de reden waarom Christophe toch 4H bood, maar ik ga ervan uit dat partner nooit 
past op mijn infodoublet. 
 
Na Dbl komt er een vlotte pass bij west en noord mag zijn hand nu naar waarde schatten en 
springen naar 4S. Hij heeft immers 5 schoppen en 11 punten. Aangezien je verplicht bent te 
bieden, zou 3S eigenlijk niets beloven, en je hebt zeker meer dan niets. 
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Terug naar Zuid. Deze heeft de moeilijke keuze in te schatten wat de waarde is van 4S. Je 
keuze is 5H of 6H  (vergeet 4NT, want dan geef je schoppen aan als troefkleur, 
levensgevaarlijk!). Met 5H geef je je weldegelijk sterk aan, maar je kaatst de bal terug naar 
partner en hoe kan die inschatten wat je hebt? Niet! Daarom vind ik dat zuid nu 6H mag 
bieden en hopen op een goeie dummy. Partner heeft extra’s anders had die wel 3S geboden. 
 
Dit is de bieding die ik zonet heb voorgesteld: 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
3 Ruiten Pass  Pass   Dbl 
Pass  4 Schoppen Pass  6H  
 
 
Het spelen was ook leuk. 
 
De uitkomst zal in 4H of in 6H of zelfs 7H eigenlijk altijd ruiten H zijn. Je hebt ruiten A en 8 
harten op te rapen van top. Samen met 3 klaveren is dat al 12. YES! Maar het wordt nog 
leuker (zeker als je in 7 zit en west start ruiten H). 
Ruiten pak je met het A en je speelt nu al je harten af. Alle 8  (en niet 7 Kaveh), in dummy 
hou je na 1x ruiten en 8x harten simpelweg klaveren AKQx bij. En in zuid heb je nog 
schoppen H, 2 kleine ruiten en een klaveren (belangrijk om in dummy te geraken). Oost 
komt in de problemen op de 8ste harten. Hij wil namelijk zeker 4 klaveren bijhouden (anders 
is dummy hoog), maar schoppen A wil hij ook niet weggooien (had partner die maar gestart 
godv***). Na wat op je stoel wriemelen zal je toch een zwarte kaart moeten weggooien en 
dewelke je ook kiest het geeft de leider 13 slag: nog 4 klaveren ofwel nog schoppen K en 3 
klaveren. Dit heeft een naam: de enkele squeeze en wat mij betreft altijd een tractatie van 
partner waard. Jammer dat er geen toog is in BBO, maar evenzeer heel mooi gespeeld van 
oa Christophe aan mijn tafel, maar ook Jean Debaille, Anke Vanden Bergh, Wim Vanparijs en 
Erik Gerlo. 
 
 
Donderdagnamiddag is er ook bridge (14h15)! Tot volgende keer. 
 
 
 
Pieter Vanparijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


